
 

 

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ 

UCZNIÓW PODCZAS PRZERW W 

ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY 

OŚRODKU LECZNICZO- 

REHABILITACYJNYM „PAŁAC 

KAMIENIEC” SP. Z O.O. 

 

I Postanowienia ogólne 

1.Celem regulaminu jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i możliwości 

wypoczynku podczas przerw. 

2.Nad bezpieczeństwem uczniów podczas przerw czuwają wszyscy pracownicy 

szkoły, a w szczególności nauczyciele dyżurujący. 

3.Uczniowie z chwilą przyjazdu do szkoły do zakończenia zajęć przebywają na terenie 

szkoły i pod opieką nauczycieli. 

II Obowiązki ucznia podczas przerw. 

1.Uczniowie wykonują polecenia wszystkich pracowników szkoły, a w szczególności 

nauczycieli dyżurujących. 

2.Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie przebierają się w szatni i udają się na dolny 

korytarz. 

3.Uczniowie spędzają dyżur przed lekcyjny na dolnym korytarzu pod opieką 

nauczycieli. 

4.Uczniowie spędzają przerwy na korytarzach górnym i dolnym (zgodnie z podziałem 

na klasy)unikając przebywania na schodach oraz w miejscach oddzielonych kratami. 

5.Po dzwonku uczniowie spokojnym krokiem udają się pod swoje sale lekcyjne 

zgodnie z planem i oczekują na nauczyciela. 

6.Uczniowie zawiadamiają natychmiast nauczyciela dyżurującego o zagrażającym im 

niebezpieczeństwie ze strony kolegów lub niewłaściwym zachowaniu. 

7.Uczniowie mają obowiązek szanować mienie szkolne, zwracać uwagę na 

przedmioty znajdujące się na korytarzach, szczególnie na gaśnice i gazetki. 

8.Po zakończonych zajęciach lekcyjnych w danym dniu uczniowie mają obowiązek 

przejść niezwłocznie na dolny korytarz i wykonywać dalsze polecenia nauczycieli. 

III. Prawa ucznia podczas przerw. 

1.Uczeń ma prawo do wypoczynku podczas przerw, cichej rozmowy z rówieśnikami, 

spożywania posiłków i korzystania z toalety wedle swoich potrzeb. 

2. W przypadku problemu uczeń ma prawo poradzić się nauczyciela dyżurującego. 



IV. Uczniowi podczas przerw zabrania się: 

1.samowolnego opuszczania budynku i terenu szkoły; 

2.biegania w budynku szkoły, w szczególności zbiegania po schodach; 

3.spędzania przerw na schodach, w sanitariatach, w szatniach oraz zakamarkach; 

4. przebywania w toaletach bez potrzeby(np. w celu: spożywania posiłków, palenia 

papierosów, rozlewania wody i niszczenia urządzeń sanitarnych) 

5.przebywania uczniów w klasie bez wyraźnej potrzeby i opieki innego nauczyciela; 

6.otwierania okien na korytarzach, zaśmiecania budynku; 

7.robienia hałasu, przekrzykiwania się, nawoływania, gwizdania itp.; 

8.gwałtownego otwierania drzwi, wspinania się na kraty lub zjeżdżania po poręczach; 

9.zaczepiania kolegów, popychania, szturchania itp.; 

10.rzucania przedmiotami; 

11.stosowania przemocy psychicznej, wyzywania się; 

12.bawienia się w niebezpieczne gry lub zabawy zagrażające zdrowiu lub życiu; 

13.siadania na parapetach; 

14. niszczenia mienia szkolnego. 

 V. Każdy uczeń szkoły zobowiązany jest do przestrzegania „Regulaminu zachowania się na 

przerwach”. W razie nieprzestrzegania  któregoś ustalenia zostaną wyciągnięte konsekwencje 

przewidziane w Statucie. 

 

 


